
ត�ើថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG គឺជាអ្វី?

ថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG 
គឺជាការចាកថ់្នា កុំមារៗ ដែលមានត្រោះ
ថ្នា កខ់្ពស់ចំតពាោះការឆ្លងតោគ TB។

ថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG ជួយ�្្រពន័្ធ 
្រន្ស៊ាតំោគកូនរ្រស់អនាកកនាុងការ្្រយុទ្ធ 
នឹងតេតោគ ដែល្រង្កឱ្យមាន TB 
និងជួយ�ការពារកូនរ្រស់អនាកពវីជំងឺ TB 
ធ្ងនធ់្ងរ។

ថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG គឺឥ�គិ�ថ្្ល 
ចំតពាោះកុមារៗ ដែលមានអាយុ 
ត្កាេ្រាឆំ្នា  ំដែលមានត្រោះថ្នា កខ់្ពស់ 
ចំតពាោះការឆ្លងតោគ TB។

ស្មា្រព់�័ម៌ាន្រដនថែេៈ

www.health.govt.nz/tuberculosis

្្រសិនត្រើអនាកមានសំណួរណាេយួ ឬចងដ់ស្ងយល់្រដនថែេ 
សូេទាកទ់ងៈ

ត ម្ ោះតសវាសុខភាពសាធារណៈ
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ថ្នា ចំាកក់ារពារ

BCG
ព�័ម៌ានស្មា្រឪ់ពុកមា្ត យ

ស្មា្រកូ់នដង� និងកុមារៗទាងំឡាយដែលសថែិ�
កនាុងត្រោះថ្នា ក ់តដ្យសារជំងឺរត្រង (TB)

តលខទូរស័ព្ៈ

វុ្ិរសាយៈ

អាសយដ្ឋា នៈ



កូនរ្រស់អនាកសថែិ�កនាុងត្រោះថ្នា កខ់្ពស់កនាុងការឆ្លងជំង ឺTB 
ត�ើយមានសិទ្ធិ្ស្រចបា្រច់ំតពាោះថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG 
្្រសិនត្រើកូនរ្រស់អនាកៈ

• នឹងរស់តៅកនាុងផ្ោះ ឬ្គរួសារ/្គរួសារធំ 
ជាេយួេនុស្សដែលមានដែលមាន TB ្មវីៗ ឬមាន្្រវ�្តិធា្ល ្រម់ាន TB

• មានឪពុក ឬមា្ត យ ឬឪពុកមា្ត យទាងំពវីរនាក ់ឬសមាជិក្គរួសារ 
ឬអនាកតេើលដ្ទាដំែល (កនាុងរយៈតពល្រាឆំ្នា ចុំងត្កាយ) 
រានរស់តៅរយៈតពល្រាេំយួដខ ឬយូរជាងតនោះ 
កនាុង្្រតទសេយួដែលមានអ្រា TB ខ្ពស់

• នឹងរស់តៅរយៈតពល្រវីដខ ឬយូរជាងតនោះ (អំ�ុងតពល្រាឆំ្នា  ំ
ែំ្រូងរ្រស់កូនដងែ�) កនាុង្្រតទសេយួដែលមានអ្រា TB ខ្ពស់ 
ត�ើយទំនងជា្្រឈេនឹងអនាកដែលមាន TB។

ឆម្រ ឬតវជ្ជ្រណិ្�រ្រស់អនាក នឹងដណនា ំថ្ត�ើកូនរ្រស់អនាក
សថែិ�តៅកនាុងត្រោះថ្នា កខ់្ពស់តដ្យសារជំងឺឆ្លង TB ដែរឬតទ។ 
រាេការចង្ុល្រង្ហា ញជាទូតៅ ចំណុចខាងត្កាេ មានអ្រា TB ខ្ពស់ៈ

• ភាគត្ចើនថនអាហ�្ិក

• អាតេរកិខាង�្ងូជាត្ចើន

• រសុ្សុ វី និងអ�វី�រែឋាសូតវៀ�

• ឧ្រទ្វី្រឥណ្ា

• ចិន រេួទាងំ �ុងកុង ថ�វាែ ន ់(ROC)

• អាសុវីអាតគនាយ ៍(តលើកដលងដ� សឹងហា្រូរ វី)

• ្្រតទសរាែ សុវី�្ិកេយួចំនួន (តលើកដលងដ� តកាោះឃូក 
Cook Islands, Niue, Samoa,Tokelau និង Tonga)។

TB គឺជាអ្វី?

• TB គឺជាជំងឺឆ្លង។ វាអាច្រណា្ត លឱ្យតយើង អស់កមា្ល ងំ ក្ក ្គរុន 
ែកែតងហាើេខ្លវីៗ

• TB ជាធេមរា្រែោះពាល់ែល់សួ� ្រែុដន្តវាកអ៏ាច្រែោះពាល់ែល់ដផនាក
ែថទតទៀ�ថនោងកាយផងដែរ ែូចជាពកកូនកណ្តុ រ ឆ្ឹង សនា្ល ក ់
និង�្េងតនាេ។ TB អាច្រង្កជាតោគរលាកត្សាេខួររាន។

• TB ឆ្លងពវីេនុស្សមានា កត់ៅេនុស្សមានា កត់ទៀ� រាេរយៈការក្ក 
ការខាកតសា្ត ោះ ឬកណា្ត ស់ចូលកនាុងខ្យល់អាកាស។

• ជាតរៀងោល់ឆ្នា  ំមាន TB ចតនា្ល ោះពវី 300 ករណវី  
តៅកនាុង្្រតទសញូវ�្សដឺលន។

ត�ើខ្ុ ំអាចការពារកូនរ្រស់ខ្ុ ំពវី TB រានតដ្យរត្រៀ្រណា?
អនាកអាចយកកូនរ្រស់អនាកតៅទទួលការ្រន្ស៊ាតំោគជាេយួនឹងថ្នា ចំាក ់
ការពារ BCG។ ថ្នា ចំាកក់ារពារតនោះ ជួយ�្្រពន័្ធ្រន្ស៊ាតំោគ 
កូនរ្រស់អនាកកនាុងការ្្រយុទ្ធនឹងតេតោគ ដែល្រង្កឱ្យមាន TB 
និជួយ�្រញ្ឈ្រព់ួកតគពវីការជំងឺឆ្លង TB ធ្ងនធ់្ងរ។
ថ្នា ចំាកក់ារពារតនោះ ្�រូវរានផ្តល់ជូនកូនរ្រស់អនាក 
ជាការចាកថ់្នា តំៅតលើថែពួកតគ។

ត�ើតពលណា ជាតពលតវលាែល៏្្រំផុ�ស្មា្រកូ់រ្រស់ខ្ុ ំទទួលថ្នា ំ
ចាកក់ារពារ BCG?

• តពលែល៏្្រំផុ�ស្មា្រកូ់នរ្រស់អនាកទទួលថ្នា ចំាកក់ារពារ 
កនាុងរយៈតពលពវីរ្រវីថ្្ងែំ្រូង ្រន្ា្រព់វីកូនរ្រស់អនាកតកើ� និងរ�ូ�ែល់

 កូនរ្រស់អនាកមានអាយុ្រាេំយួដខ ្រែុដន្តពួកតគអាច្�រូវរានចាកថ់្នា  ំ
្រង្្ក រតៅតពលណាេយួ រ�ូ�ែល់អាយុ្រាឆំ្នា ។ំ

ត�ើអនាកណាគួរដ�ទទួលរានថ្នា ចំាក ់
ការពារ BCG?

ថ្នា ចំាកក់ារពារ Bacille  
Calmette-Guérin (BCG) ្�រូវរាន 
ផ្តល់ជូនកុមារៗដែលមានអាយុត្កាេ 
្រាឆំ្នា  ំដែលមានត្រោះថ្នា កខ់្ពស់ 
តដ្យសារ TB។  

• ត្រើកូនរ្រស់អនាកមានអាយុតលើសពវី្រាេំយួដខ កូនរ្រស់អនាកនឹង្�រូវ 
ទទួលការតធ្ើត�ស្តតេើល ថ្ត�ើកូនរ្រស់អនាករាន្្រឈេនឹងតេតោគ 
TB ដែឬតទ។ តោងរាេលទ្ធផលថនការតធ្ើត�ស្តតនោះ កូនរ្រស់អនាក 
អាចនឹង្�រូវរានផ្តល់ថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG។

ត�ើខ្ុ ំយកកូនរ្រស់ខ្ុ ំតៅទទួលការចាកថ់្នា កំារពារតដ្យ
 

រត្រៀ្រណា?
អនាកអាចពិត្រោះតោ្រល់ជាេយួឆម្រ ឬតវជ្ជ្រណិ្�រ្រស់អនាក 
តែើេ្ វីតធ្ើការណា�ជ់ួ្រ។ អនាកអាចទាកទ់ងតសវាកេមសុខភាពសាធារណៈ
េូលដ្ឋា នរ្រស់អនាកផងដែរ ត�ើយតសនាើសំុពិត្រោះជំងឺជាេយួគិលានុ្រដ្ឋា ក 
BCG តៅ�ំ្រនរ់្រស់អនាក។ 
ស្មា្រព់�័ម៌ានលេ្�ិ សូេតេើលទំពរ័ខាងត្កាយ។

ត�ើមានអ្វីតកើ�ត�ើង ្រន្ា្រព់វីកូនរ្រស់ខ្ុ ំទទួលការចាកថ់្នា ំ
 ការពារ?

្្រ�ិកេមចំតពាោះថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG តកើ�ត�ើងញឹកញា្រ ់្រែុដន្តភាព
សមុ្គសាម ញធ្ងនធ់្ងរដែលមានរយៈតពលយូរ ក្េតកើ�មានណាស់។ 
កុមារៗភាគត្ចើន មានការឈចឺា្រត់ៅកដន្លងចាកថ់្នា ។ំ 
តៅតពលរានជាសោះតស្ ើយវញិ អាចតៅសល់សា្ល កសានា េ�ូចៗ។ 

• កនាុងរយៈតពលពវី 1 ែល់ 6 សរា្ត �៍ ពងដ្រក�ូចៗពណ៌្ក�េអាច 
តកើ�ត�ើងតៅកដន្លងចាកថ់្នា ។ំ  

• ្រន្ា្រព់វីរយៈតពល 6 ែល់ 12 សរា្ត �៍ ពងដ្រកទាងំតនាោះ 
អាចកា្ល យជាពងដ្រក�ូចៗ ត�ើយឈចឺា្រខ់ា្ល ងំ។ 
្្រសិនត្រើករណវី តនោះតកើ�ត�ើង ្�រូវយកថស្រុរំ្រសួេករុកំដន្លងតនាោះ 
តដ្យទុកឱ្យខ្យល់អាចចូលរាន។ ហាេត្្រើ្រង្់រិទែំតៅ។

• ការឈចឺា្រត់នោះ អាចមានរ�ូ�ែល់រយៈតពល 3 ដខ 
តទើ្រជាសោះតស្ ើយវញិ និងអាចតៅសល់សមា្ល ក�ូចៗ។ 
ករណវី តនោះជាតរឿងធេមរា។

ត�ើថ្នា ចំាកក់ារពារមាន្្រសិទ្ធភាព្រែុណាណា ?
ខណៈតពលថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG េនិការពារការឆ្លងតោគដែល្រណា្ត ល
េកពវី TB វាពិ�ជាជួយ�្រញ្ឈ្រកុ់មារៗពវីការឆ្លងតោគ TB ធ្ងនធ់្ងរ។

ត�ើថ្នា ចំាកក់ារពារមាន្្រសិទ្ធភាពការពារយូរ្រែុណាណា ?
ការសាកល្ង្រង្ហា ញថ្ ថ្នា ចំាកក់ារពារ BCG 
ការពារ្្រឆ្ងំនឹងការឆ្លងតោគ TB ធ្ងនធ់្ងរ រ�ូ�ែល់អាយុ 15 ឆ្នា  ំ
ត្កាយពវីការចាកថ់្នា ្ំរង្្ក រ។


